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فرنگی رقم کاماروزا تحت شرایط کشت  هاي کیفی توت ي پژوهش حاضر، بررسی اثر مواد ضدتعرق و پتاسیم بر ویژگی هدف عمده

کائولین [صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با دوازده تیمار که شامل سه نوع ماده ضدتعرق  آزمایش به. هیدروپونیک بود

و بدون تیمار مواد ضد تعرق ] درصد 1با نسبت ) پودر تالک، سیلیس، اکسید روي( TSZ درصد،  5/0با نسبت  درصد، سیترال 1بت با نس

روز پس از اولین  10میوه و دومین نوبت،  اولین نوبت، پس از تشکیل شاه(پاشی در دو نوبت  صورت محلول بود که  به) شاهد(

متعاقباً، . ها اعمال شد در دوره رشد بوته) گرم در لیتر میلی 400، 200، 100(لف غلظت پتاسیم همراه با سه سطح مخت) پاشی محلول

نتایج حاصل نشان داد که . مورد ارزیابی قرار گرفت ECو  pH صفاتی مانند مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، شاخص طعم، 

 TSSگرم در لیتر پتاسیم، بهترین اثر را بر  میلی 200همراه با  TSZماده ضد تعرق . سطوح مختلف تیمار مواد ضد تعرق اثر متفاوتی دارند

  .داشت

 فرنگی، هیدروپونیک مواد ضدتعرق، پتاسیم، شاخص طعم، توت: ها کلیدواژه

 

  همقدم 

ارقام ). 1370 کاشی و حکمتی،(باشد می Fragariaو جنس ) Rosacea(متعلق به تیره گلسرخیان  ).Fragaria vesca L(فرنگی توت

از کشت  کاماروزاشود و در این میان رقم بارده تقسیم میفصل یا همیشه دهی به انواع بهاره و چهارفرنگی از لحاظ دوره میوهتوت

زودرس بودن، داشتن میوه بسیار درشت، . باشدهاي اصالحی دانشگاه کالیفرنیا میوسیعی در جهان برخوردار است و حاصل برنامه

فرنگی یک گونه حساس به توت). 1381بهنامیان و مسیحا، (هاي رقم کاماروزا است محصول و قدرت رشد باال از ویژگیسفت، پر

-ها میتعرقدادن آب، استفاده از ضدهاي کاهش از دستکمبود آب بخصوص در طول دوره رشد میوه و رسیدن است و یکی از راه

هاي گیاه و کاهش سرعت انتشار رفت آب از برگاي جهت کاهش هدربه عنوان وسیله این مواد .)2015میکیسوك و همکاران، (باشد 

- 99درصد آن براي مصرف گیاه است و مابقی یعنی حدود کند، حدود یکجذب میاز کل آبی که ریشه . بخار آب بسیار مهم است

تواند نیاز به آب را تا حد می جهت کاهش تعرق میراه عل. شودشود و وارد هوا میدرصد آن به صورت بخار آب از گیاه خارج می 98

- تعرق ها با کاهش تعرق گیاه، مقدار آب مصرفی را کم و بر کارآیی مصرف آب میضد). 1364موسوي و شایان، (کند زیادي کم 

ت انتشار بخار هاي گیاه شده و سرعو در کاهش خشکی نقش بسزایی دارند و باعث کاهش تلفات آب از برگ) 2005گلین، (افزایند 

- و این کاهش مصرف آب توسط گیاه سبب ذخیره آب در خاك به مدت بیشتري می) 1388طهان و خیري، (دهند آب را کاهش می
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 CO2شود تعرق بدون تغییر در فعالیت جذب فرنگی باعث میتعرق در توتپاشی با مواد ضدمحلول). 1996فوکوتوکو و تراي، (گردد 

کند مثالً کائولین با جلوگیري از اشعه مضر، از اختالل در چرخه فتوسنتزي ممانعت می .)2015و همکاران، میکیسوك (، کاهش یابد 

فرنگی حائز اهمیت است و پتاسیم کافی با تأثیر روي صفات کیفی، باعث افزایش میزان پتاسیم در تغذیه توت ).2005گالس و کدیر، (

بعالوه، پتاسیم در درشتی میوه و . بردفت میوه شده و درنتیجه قابلیت نگهداري میوه را باال میقند، اسید، بهبود مزه، ویتامین ث و سفتی با

در حفظ تعادل آبی و ایجاد فشار تورژسانس و باز و همچنین پتاسیم . )1392سیدي و همکاران، (افزایش عملکرد نیز نقش بسزایی دارد 

که تمامی از آنجایی). 1392طباطبایی، (کند می دارد و تعادل آبی گیاه را کنترل میها و انتقال هیدراتهاي کربن نقش مهبسته شدن روزنه

مصرف عناصر غذایی بطریق (اي عناصر غذایی مورد نیاز گیاه باید اول به صورت محلول درآید و بعد جذب گیاه شود، روش آب تغذیه

که عناصر غذایی باشد و مزایایی دارد؛ به طوريذیه گیاه میهاي مهم در مصرف کودها و تغیکی از روش) محلول کودي با آب آبیاري

طور یکنواخت در اطراف ریشه شود؛ همچنین، عناصر بهاي نمیبطور مداوم در اختیار ریشه قرار  گرفته بنابراین، گیاه دچار تنش تغذیه

با  ).1392طباطبایی، (یابد ن مصرف آب افزایش میشود و راندماتوزیع شده و غلظت محلول تهیه شده دقیقاً براساس نیاز گیاه تعیین می

فرنگی توجه به آنچه گفته شد این آزمایش جهت بررسی اثر توامان کاربرد برگی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر روي برخی صفات توت

 .انجام شد کاماروزارقم 

  

  هامواد و روش

بستر کاشت مورد استفاده در این آزمایش . انشگاه شاهد انجام شدد هایدروپونیکگلخانه تحقیقاتی  1394سال زراعی این آزمایش در 

نشاء هاي آماده . بود 1به  3و پرالیت به نسبت   سانتی متر شامل مخلوطی از پومیس 25متر و عرض  3داکتهاي مکعب مستطیل به طول 

 .شددر هر پارتیشن چهار عدد نشاء کشت  و. یافتندبه بستر کشت انتقال  94فرنگی رقم کاماروزا در اواسط آذر ماه سال گیاه توت

، درصد 1کائولین با نسبت [تعرق تیمار که شامل سه نوع ماده ضد 12در قالب طرح کامالً تصادفی با  آزمایش به صورت فاکتوریل و

که به ) شاهد( تیمار مواد ضد تعرقو بدون ] درصد 1با نسبت ) پودر تالک، سیلیس، اکسید روي(TSZ ، درصد 5/0با نسبت  سیترال

روز پس از اولین  10میوه و دومین نوبت، اولین نوبت، پس از تشکیل شاه( هابوته در دوره رشدپاشی در دو نوبت صورت محلول

تیمار  12در مجموع . مورد استفاده قرارگرفت) میلیگرم در لیتر 400، 200، 100(سه سطح مختلف غلظت پتاسیم  همراه با )پاشیمحلول

هاي استوك محلول. گردیدغذایی استفاده به عنوان محلول) 1392طباطبایی، (از محلول دانشگاه تبریز  .ا سه سطح تکرار بودآزمایشی ب

و  HNO3و براي اسیدي کردن محلول از  بودو عناصر میکرو  KH2PO4 ،KNO3 ،Ca(NO3)2 ،MgSO4 ،NH4NO3 ،K2SO4شامل 

H3PO4 ها توسط نرمدر این آزمایش، تجزیه و تحلیل داده .قرار گرفت میوه مورد ارزیابیکیفی برخی از خصوصیات . استفاده گردید -

استفاده  Exelافزار ها از نرمهمچنین جهت کشیدن نمودار. اي دانکن انجام شدو مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه SASافزار 

  .شد

 

  نتایج و بحث

ماده که  دادنشان ) 1شکل ( )TSS(مواد جامد محلول  بر سطوح ترکیبی مواد ضد تعرق و پتاسیم محلولپاشینمودار مقایسه میانگین اثر 

و تیمار  KA-100Kهمچنین تیمار . ردرا دا TSSبیشترین محتواي ) TSZ-200K(میلیگرم در لیتر پتاسیم  200ه همراه ب TSZضد تعرق 

رسد استفاده از تیمار به نظر می. گرفتندبه ترتیب در مراحل بعدي قرار ) Cont-400K(میلیگرم در لیتر پتاسیم  400شاهد همراه با سطح 
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نمودار مقایسه میانگین اثر . تا حد زیادي از لحاظ این شاخص نزدیک به تیمار شاهد و حتی بهتر از آن عمل کند TSZ-200Kترکیبی 

 TSZ-200Kو  Cit-100Kکه تیمار  دادنشان ) 2شکل ) (TA(محلولپاشی سطوح ترکیبی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر مواد جامد محلول 

بر  میانگین اثر محلولپاشی سطوح ترکیبی مواد ضد تعرق و پتاسیمنمودار مقایسه میانگین اثر . را دارند TAبه ترتیب بیشترین میزان 

ها بیشتر بود به نظر یر تیماراز سا TSZ-100Kو  Cont-200Kکه میزان این شاخص در تیمار دادنشان ) 3شکل ( )TSS/TA(شاخص طعم 

ي که راندمان مصرف آب نیز بهبود کند با وجوداز نظر شاخص طعم با تیمار شاهد برابري می TSZرسد استفاده از ماده ضد تعرق می

 دادنشان  )4شکل (عصاره میوه  pHبر شاخص محلولپاشی سطوح ترکیبی مواد ضد تعرق و پتاسیم  اثر مقایسه میانگیننمودار  .یافته است

همچنین نمودار  .اشتندرا دعصاره میوه  pHبه ترتیب بیشترین و کمترین میزان  KA-400Kو  Cont-400Kکه سطوح ترکیبی تیمارهاي 

که سطوح ترکیبی  دادنشان ) 5شکل (عصاره میوه  pHشاخص محلولپاشی سطوح ترکیبی مواد ضد تعرق و پتاسیم  مقایسه میانگین اثر

   .عصاره میوه را دارند pHبه ترتیب بیشترین و کمترین میزان  KA-400Kو  Cont-400Kتیمارهاي 

تحت شرایط محدودیت آبیاري انجام گرفت، توانست با ) 1393(رفته در تحقیقی که توسط صمدي و فرامرزي تعرق به کارمواد ضد

-ترکیب کائولین و فنیل. جبران کندتأثیر بر خصوصیات زایشی آفتابگردان تا حدودي کاهش عملکرد ناشی از کمبود آب را 

غذایی در بررسی اثر سطوح پتاسیم محلول ).1979پاتیل و راجات، ( خشک در گیاه کلزا گردیداستات منجر به افزایش مادهمرکوریک

میلی اکی  3تا (فرنگی در سیستم کشت هایدروپونیک، آزمایشات نشان داده که با افزایش غلظت پتاسیم کمیت میوه توت وبر کیفیت 

نتایج ما با ). 1389و همکاران،  سیدي(غذایی، میزان ویتامین ث و درصد مواد جامد محلول میوه افزایش یافت در محلول) واالن در لیتر

  .این نتایج مطابقت دارد

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

فرنگی رقم میوه توت )TSS(محلول  مقایسه میانگین اثر محلول پاشی سطوح ترکیبی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر مواد جامد: 1شکل 

   کاماروزا
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فرنگی میوه توت) TA(مقایسه میانگین اثر محلول پاشی سطوح ترکیبی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر اسیدیته قابل تیتراسیون : 2شکل 

  کاماروزارقم 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  کاماروزافرنگی رقم میوه توت مواد ضد تعرق و پتاسیم بر شاخص طعممقایسه میانگین اثر محلول پاشی سطوح ترکیبی : 3شکل 
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   کاماروزافرنگی رقم میوه توتعصاره   pHمقایسه میانگین اثر محلول پاشی سطوح ترکیبی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر : 4شکل 

  

  
   کاماروزافرنگی رقم میوه توتعصاره  ECرق و پتاسیم بر مقایسه میانگین اثر محلول پاشی سطوح ترکیبی مواد ضد تع: 5شکل 
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  گیري کلینتیجه

از  TSZرسد که ماده به نظر می. افزایش راندمان مصرف آب دلیل عمده کاربرد مواد ضد تعرق در شرایط تنش خشکی و کم آبی است

آنچه . تر استاین نظر به تیمار شاهد نزدیکاثرات مطلوبی داشته است به طوري که از  ،و شاخص طعم TSS ،TAهاي لحاظ شاخص

به میزان کمتري تبادالت  TSZرسد که ماده یابد بنابراین به نظر میبا افزایش فتوسنتز بهبود می TSSواضح است این است که شاخص 

  .باشد کاستهاي را گازي روزنه
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Abstract 

The main purpose of this study was to investigate the effects of potassium and anti-transpiration compounds on 

qualitative characteristics of strawberry cultivar "Camarosa" under hydroponic conditions. The experiment was 

conducted as factorial in completely randomized design with twelve treatments that included three types of anti-

transpiration compound [kaolin with a ratio of 1%, Citral with a ratio of 0/5 %, TSZ (talc, silica, zinc oxide) with a 

ratio of 1%)] and without treatment (control). Foliar application on two times (First time, after the formation of fruit 

king, and the second time 10 days after the first spray) with three different levels of potassium (100, 200, 400 mg) 

was applied during plant growth. Consequently, parameters such as soluble solids, titratable acidity, flavor index, pH 

and EC were evaluated. The results showed that different levels of anti-perspiration compound treatments have 

different effects. Anti-transpiration TSZ along with 200 mg of potassium, had the best effect on TSS. 

Keywords: Anti-transpiration compound, Potassium, Flavor index, Strawberry and hydroponic 


